
Testament Carnaval de Roses Any 2008 

 

Benvolguts súbdits rosincs, benvolgudes súbdites rosinques. 

Avui dilluns 4 de febrer 

decreto el punt i final 

d´aquest esplèndit merder 

que és el Carnaval. 

- 

Jo tinc per missió 

parlar de l´actualitat 

perquè aquesta és la tradició 

d´aquest poble, i no ciutat. 

- 

Com a rei tinc la patent 

de quedar com el carbó. 

Tranquils que estic content 

que no sóc un Borbó. 

- 

Satisfets tots estem 

el divendres ja és festiu, 

però no abandonem 

la festa de l´estiu. 

- 

Les Fires van tornar 

en un terreny enfangat. 



Diuen que per emprenyar 

els de l´hotel del costat. 

- 

Heu canviat el govern 

sumant diferent gent: 

peperos i socialistes, 

el GIR i els pillistes. 

- 

Ha estat una campanya 

on hi hagut molta canya. 

I quin riure la revista 

feta per la gent barista. 

- 

El faraó ha caigut 

i s´ha dividit el partit. 

Està molt dolgut 

i diuen que marxa a Madrid. 

- 

En Pàramo li dono 

una jaqueta multicolor, 

perquè estigui ben mono 

quan faci de senador. 

- 

Els d´Esquerra Republicana 

per poc que no sortiu. 



No us volia la Casamitjana, 

per si pactàveu amb CIU. 

- 

La trobada dels gegants 

va tenir gran participació. 

Faltaren cadires i bancs 

aquí queixa de la organització. 

- 

El Pillo ja regidor 

ho va intentar solventar 

però les seves paraules 

a molts van molestar. 

- 

El que sap fer molt bé 

es buscar als cubells, 

qui no separa vidre i paper 

fent complir les lleis. 

- 

Classes de reciclatge, 

salvament de gats 

i no regenerar la platja 

són les seves habilitats. 

- 

Com triga la inauguració 

de la Plaça de l´Avió. 



I la mainada es rebota 

perquè volen jugar a pilota. 

- 

Aplaudim amb alegria 

el nou cartell de Carnaval, 

fet per l´ Òscar Garcia 

i triat com és tradicional. 

- 

En Jaume Vilà de Cal Tec 

ha estat pare d´una criatura. 

I com que jo el conec 

ho notifico amb dulçura. 

- 

La pista de gel que vau posar 

costava de ser patinada. 

La piscina podríeu congelar, 

seria més gran i tapada. 

- 

La rotonda del Marina 

la declaro obra històrica. 

Només li falta una vitrina 

per ser del tot pletòrica. 

- 

l´Alcaldessa d´estranquis 

la quina eròtica va censurar. 



Li dono uns bons pantins 

del sex-shop de Ca la Barbarà. 

- 

En Carles Ferrer 

fa amics al futbol i al GEN. 

Té aquí un gran merder 

i emprenyada a la gent. 

- 

Els impostos s´han pujat 

i tots us han enganyat. 

A en Manel Escobar 

l´he d´ensenyar a contar. 

- 

El perquè de la pujada 

té una causa rodona: 

tants polítics i càrrecs de confiança 

desequilibren la balança. 

- 

El cementiri Municipal 

ja ningú el denuncia. 

Però hi ha una llista bestial 

dels qui no paguen al dia. 

- 

El somelier Roger Viusà 

és un rosinc amb talent. 



Pel seu refiant paladar 

demano un aplaudiment. 

- 

Problemes torna a portar 

la planta de filatejat. 

Que s´hagués d´enderrocar 

seria una barbaritat. 

- 

Si hi ha algun aturat 

tinc una plaça de pescador. 

Perquè ja s´ha jubilat 

en Bele Falcó. 

- 

Una nova àrea s´ha creat 

per donar més seguretat. 

Però aquí tots sabien 

que en Romero es ventilarien. 

- 

Al girat de l´Agustí Donat 

per quan surti a la televisió, 

li regalo de bon grat 

unes classes d´expressió. 

- 

En Pere de Can Falgàs 

enguany ha estat en Carnestoltes. 



De gambes donarà un platàs 

a tots els poca-soltes. 

- 

I fins aquí el meu Testament 

en llengua vernacle escrit 

ens veiem l´any vinent 

amb un somriure i nou vestit. 

 


